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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و آله على و محمد الله رسول على السالم و الصالة و العالمین رب الحمدلله

 :بعد و أجمعین أصحابه

  :فرمایدمی هاآن مورد در خداوند که دارد بزرگمردانی اسالم

ا رََءا  َ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َولَم 
َ

ََٰذا َما وََعَدنَا  ٱۡلأ ْ َه ُ قَالُوا َ رَُسولُهُ  ٱلل  ُ َوَصَدَق  ۥَو َ  ٱلل 
رَُسولُهُ  َٰٗنا َوتَۡسلِيٗما ۥ  َو ٓ إِيَم َن  ٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِل َا ِ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ م  ََٰهُدوا ْ َما َع َ رَِجاٞل َصَدقُوا َ  ٱلل 

ن قََضىَٰ نَۡحبَهُ  َ ْ َتۡبِديٗلا ۥَعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم م  لُوا َ ُۖ َوَما بَد  ن يَنَتِظُر َ ُ ل ِيَۡجزَِي  ٢٢َوِمۡنُهم م  َ  ٱلل 
َِٰدقِينَ  َ َب  بِِصۡدقِِهمۡ  ٱلص  ِ َٰفِقِينَ َوُيَعذ  َ  ٱلُۡمَن ۡو َيتُوَب َعلَۡيِهۡم  إِن 

َ
َ إِن َشآَء أ َ ٗرا َكاَن َغُفو ٱلل 

َ  ٢٢ر َِحيٗما َرد  ُ َو َ ْ َخۡيٗرا  َوَكَفى  ٱل َِذينَ  ٱلل  ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُوا وا ُ َكَفُر َ  قَِتاَل  ٱلۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ٱلل 
ُ َوََكَن  َ ًّا َعزِيٗزا ٱلل   [ 22-22]األحزاب:  ٢٢قَوِي 
است که الله و  یزیهمان چ ینگفتند: ا یدند،و چون مؤمنان )لشکر( احزاب را د»

 و یمانامر( جز بر ا یناند و )اراست گفته یامبرشبه ما وعده داده، و الله و پ یامبرشپ
د که با الله بسته بودن یمانیهستند که به عهد و پ یاز مؤمنان مردان (22)یفزودن شانیمتسل

شد(  یدخود را به آخر رساند )و شه یماناز آنان هست که پ ی)صادقانه( وفا کردند، پس کس
 مانی)در پ یلیو تبد ییرهست که در انتظار )و چشم براه( است، و هرگز تغ یو از آنان کس

و منافقان را شان پاداش دهد، را به )خاطر( صدق یانتا الله راستگو (22)اندیاوردهخود( ن
و )در  (22مهربان است) ۀالله آمرزند تردیدیب یرد،ها را بپذآن ۀتوب یااگر بخواهد عذاب کند، 

 و یرخ یچ( هکهی( باز گرداند، )در حالینهاحزاب( الله کافران را با خشم شان )از مد ۀغزو
خت( و الله سا نشایبنص یروزیکرد، )و پ نیازیو الله مؤمنان را از جنگ ب یافتند،ن یمنفعت
 .(«22است) یروزمندپ یتوانا

 مبخواهی اگر -حسیبه والله احسبه- بود مردان از دسته این از سلیمانی جمال
 دمتخ در( کوردی ابوالفتح) سلیمانی جمال برادر هایفعالیت و زندگی از مختصری
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 سپاس و حمد از بعد کنیم، بیان برایتان را چیزهایی مامیاسال دولت و اسالم دین به
 گوییم:می چنین مهربان خدای

 انبی نیز را موارد بعضی هستیم، خبردار آنان از حدودی تا که مسائلی از برخی
 کنیم بیان کامل طور به توانیمنمی را هابعضی و امنیتی مسائل بخاطر کنیمنمی

 یانب آن به کامل نداشتن علم دلیل به نیز را هابعضی معلومات، رفتن لو بخاطر
 بسب تا بنهد اخالصی و نور کلمات این در که خواهممی متعال الله از و کنیمنمی

 اهر در و کرده اقتدا شیرمرد مجاهد این یسیره به تسن   اهل و گردد برکت و هدایت
 .کنند خدمت الله

 و توحید یعقیده وارد ۴۸۳۱ تا ۴۸۳۱ هایسال بین در سلیمانی جمال برادر
 شب  ح   دلیل به اوایل همان در او گذاشت، قدم راه این در راسخمیعز با و شد جهاد
 هادیج امیران بردنپی با کمکم و کرد شروع را خود فعالیت جهاد و توحید به نسبت

 و هاتوانایی و ذکاوت و هوش به کردستانات یمنطقه در دعوی حرکت بزرگان و
 کتائب یعنی وقت آن جهادی گروه وارد را او خداوند دین به نسبت جمال صداقت

 ایراست در خدادادی استعدادهای از استفاده با طریق این از تا کنند؛می کردستان
 ظلومم سنت اهل حقوق گرفتن برای و کند عمل مستضعفین یاری و شریعت نصرت
 و یعتضی حقوقشان و ویران هایشانخانه که سنتی اهل نماید؛ فعالیت جهان و ایران
 ینا در او ،دگردمی قرار ظالمان و طواغیت حرمتیبی مورد نیز مقدساتشان و عقیده

 فرماید:می موردشان در الله که باشد کسانی جزو تا گذاشت قدم راه

 َ ْ  ِإَون  ُهۡم ُظلُِموا َ ن 
َ

ََٰتلُوَن بِأ َِذيَن يَُق ذَِن لِل 
ُ

َ أ َ ۡخرُِجواْ  ٱل َِذينَ  ٢٣َعلَىَٰ نَۡصرِهِۡم لََقِدير   ٱلل 
ُ

أ
َُنا  ْ َرب  ن َيُقولُوا

َ
ٓ أ ٍّ إِل َا ِ َحق  َٰرِهِم بَِغۡير ه ِمن دَِي ُ َ ِ َولَۡولَا َدۡفُع  ٱلل  َ َاَس  ٱلل   َبۡعَضُهم بَِبۡعض   ٱلن 

ِجُد يُۡذَكُر فِيَها  َٰٞت َوَمَسَٰ َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََو َمۡت َصَو ِ ِ  ٱۡسمُ ل َُهد  َ ُ  َكثِيٗراه َولََينُصَرن َ  ٱلل  َ  ٱلل 
َ  ۥٓ  َمن يَنُصُرهُ  َ إِن  َ  [ 04-93]الحج:  ٢٤لََقوِي   َعزِيز   ٱلل 
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که مورد  ی)جهاد( داده شده است، از آن رو ۀاجاز شود،یبا آنان جنگ م کهیبه کسان»

به ناحق از  کهی)همان( کسان (23ها تواناست)آن یاریالله بر  یقینا  اند، و ستم قرار گرفته
ز مردم را ا ی: پروردگار ما الله است و اگر الله بعضگفتندیم ینکهرانده شدند؛ جز ا شانیارد

( حیانی)مس هاییسا)راهبان( و کل یرهاید گمانیب کرد،یدفع نم یگرد ی( بعضیلۀبه )وس
 یرانو شود؛یم هبرد یارها بسکه نام الله در آن ی( و مساجدیهودیان) یهاو کنشت

 یالله قو گمانیدهد، ب یاری( او را ین)د کهیکس کندیم یاریلله و مسلما  ا گردید،یم
 .(«24است) یروزمندپ

 نصرت برای و بود کشزحمت و صادق و برومند و رعنا جوانی سلیمانی جمال
 را خود دنیای یهمه و گذشت خود زندگی و مال و جان از ایران مظلوم تسن   اهل
 در چون «کرستان کتائب جماعت» به ورودش اثنای در او کرد جهاد و توحید فدای
ال برادر این و بود؛ ترکمرنگ و ترامنیتی و کمتر جماعت کار وقت آن  ما پرهمت و فع 
 معروف به امر هیئت قالب   در گروهی خودش شهر در بود؛ زیاد فراغتش اوقات که هم
 خودشان شهر داخل در بلند میعز و پوالدین یاراده با و کرد ایجاد منکر از نهی و

 پهلوانان شهر وفاء؛ و هجرت بزرگمردان شهر جهاد؛ و توحید شیرمردان   شهر یعنی؛
 مرتدین و کفار شر   از را آن الله- جوانرود خدا؛ غیور مردان   شهر توحیدی؛ دعوت  
 شروع شرعی مختلف هایشیوه به منکر از نهی و معروف به امر برای -دارد مصون

 مود،ن تحذیر بدعت و شرک از و داده دعوت سنت و توحید سوی به و نمود فعالیت به
 وا که حقا نمود، برحذر اخالقی رذایل از و کرده تشویق اخالقی فضائل به را مردم
 گردعوت جهادی   شخصیت یک بود؛ کرده جمع «ینصر سیف» و «یهدی کتاب» میان
 !دعوتگر مجاهد گذاشت: را او نام باید که حقا داشت

ِ  ٱۡدعُ  َِك ب ِ  ٱۡلَحَسَنةِِۖ  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡلِحۡكَمةِ إِلَىَٰ َسبِيِل َرب  َِٰدلُۡهم ب َتِىَوَج ۡحَسُن   ٱل 
َ

هَِى أ
 ِ َ َعن َسبِيلِه ۡعلَُم بَِمن َضل 

َ
ََك ُهَو أ َ َرب  ِ  ۦإِن  ۡعلَُم ب

َ
  [522]النحل:  ٥٢٢ٱلُۡمۡهَتِدينَ َوُهَو أ
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 تریکوکه ن یت دعوت نما، و با روش)مردم را( به راه پروردگار یکوبا حکمت و پند ن»
از راه او گمراه  کهیپروردگارت به )حال( کس تردیدیها )بحث و( مناظره کن، باست، با آن

 .(«522تر است)دانا یافتگان؛یت( او به هدایزتر است، و )نشده است؛ دانا
 برای شخص آن به او پرداختمی شرارت و فساد به جوانرود شهر در کسی اگر
 سادف به اقدام فرد نآ بازهم اگر صورت این غیر در ،دادمی تذکر شنیعش اعمال ترک
 وحشت و ترس بدون گرفتمی را آن جلوی تمام هیبت   و تعز   با کردمی شرارت و
 آنان حق در خداوند که کردمی عمل کسانی همچون و ایران، رافضی حکومت از

 است؛ فرموده

َِٰت  ٱل َِذينَ  َل ُِغوَن رَِسَٰ ِ ُيَبل  َ ا إِل َا  ۥَوَيۡخَشۡونَهُ  ٱلل  َحدًّ
َ

ه َولَا يَۡخَشۡوَن أ َ َ ِ  ٱلل  ِ ٱَوَكَفىَٰ ب َ  لل 
 [ 93]األحزاب:  ٢٣َحِسيٗبا
کس جز او  یچو از ه ترسندیو از او م رسانندیالله را م هاییامپ کهیهمان( کسان»)

 .است یشان( کاف)اعمال یگرحساب یو الله برا ترسند،ینم
 هک خواست چنین خداوند و گذشت چنان روزگار اینکه تا داد ادامه را روند این او 
 تربیت برای جهادی معسکری توانستند و گرفت رونق میک جهادی جماعت کار

 رایب برادر این دوره دو از بعد نمایند؛ افتتاح ایران بلوچستان یمنطقه در مجاهدین
 .شد معسکر این وارد سوم گروه در دورات

 حاج د،ش آشنا حسین حاج ابوالبراء برادر با معسکر به ورود از بعد سلیمانی جمال
 الله قبلهت ریگی عبدالمالک اسالم؛ بزرگوار مجاهد فرماندهان از یکی قبال نیز حسین
 و تپیوس «ایران کردستان   کتائب جماعت» به شد جدا او از آنکه از بعد و بود تعالی

 .شد بلوچستان در کتائب جماعت معسکر   مسئول
 بمرتک را هاخیانت از ایسلسله و گشته منحرف مسیر از بعدها بکتائ جماعت

 زا کتائب جماعت هایخیانت به بردن پی از بعد نیز حسین، حاج لبراءاابو شدند،
 برادران، از تن چند همکاری با آنجا در و شد پاکستان خاک وارد و شد جدا هاآن

 .داد تشکیل را الفرقان انصار جماعت
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 به مسلط و بحرین در شده بزرگ و ایران هایبلوچ از اصالتا ابولبراء، حسین حاج
 اشت،د وافری تسلط مینظا علوم بر اینکه از جدای بود، عربی و انگلیسی هایزبان
 بهترین در و است، مفصل بسی حسین حاج ابوالبراء اسالم؛ عزیز مجاهد یسیره
 .داشت خواهیم اشاراتی نیز ایشان یسیره به فرصت
 و جهاد و دعوت از مشقت پر و مبارک مسیری طی از بعد ابوالبراء، حسین حاج
 پیش سال چند او رسید، بود اشپی در که آرزویی به توحید، راه هایاذیت تحمل
 و رهرو پر راهش و میگرا یادش رسید، شهادت به ایران رافضی   نیروهای توسط

 .باد مقبول نیز شهادتش
 بوالفتحا استعدادهای و هاتوانایی به بردن پی با الله تقبله حسین حاج گفتیم:می
 را دیگر برادر چند و او ،دوره پایان از بعد و کرد نزدیک خود به را او سلیمانی، جمال
 .ساخت مورمأ جدید اعضای و معسکر نفرات   دادن تعلیم برای
 تنگف از امنیتی مسائل بخاطر که شد انجام مبارکی هایفعالیت معسکر آن در

 جهادی اصداری حسین، حاج معسکر همین در بدانید که است جالب معذوریم، هاآن
 و تهدید را رکفا انگلیسی زبان با تعالی الله تقبله حسین حاج ابوالبراء که شد صادر
 تشرک اصدار آن در نیز سلیمانی جمال ابوالفتح و کردمی دعوت توحید به را مردم
 .بود کرده

 کی مثل( کردستانی آزاد) مستعار اسم با تعالی الله تقبله سلیمانی جمال
 به را مسلمین و مجاهدین قدرت و کردمی نمایی هنر ن اصدارآ در واقعی کماندوی

 .نمودمی تشویق و تحریض جهاد برای را برادرانش خود حرکات با و کشیدمی کفار رخ
 کتائب جماعت هایخیانت شدن شروع دلیل به گفتیم که همانطور بعدها اما

 عنوان به دستانشهم و «عراقی آرام یا عراقی کمال» رهبری   به ایران کردستان  
 هادج ندای اما شد، تعطیل بلوچستان در کتائب معسکر عسکری، امیران و هاشرعی
 شد:می خوانده ندا این مخلصان گوش در گویا هم هنوز و نشد تعطیل
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 ْ وا نُفِسُكۡم فِى َسبِيِل  ٱنفُِر
َ

َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو
َ

َِٰهُدواْ بِأ ِ  ِخَفاٗفا َوثَِقاٗلا َوَج َ َٰلُِكۡم َخيۡ  ٱلل  ٞر َذ
َُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ   [ 05]التوبة:  ٢٥ل 

اه در ر یتانهاتان، و جانو با اموال ید،جهاد( کوچ کن یبرا یسبکبار و گرانبار )همگ»
 «.یدشما بهتراست، اگر بدان یبرا ینا ید،الله جهاد کن
 ونچ اما برگشتند، خود یمنطقه به نیز هانآ ،معسکر تعطیلی از بعد باآلخره
 آرام بود نهاده ریشه شبلق در جهاد به نسبت حد از بیش حب   کوردی ابوالفتح
 بر عراق و ایران مرزهای در اندکاندک کتائب هنوز که هاییعملیات در و ننشست

 .کردمی شرکت داد،می انجام کورد مرتد   مینظا هاینیروی ضد
 دبو کرده شرکت قناص عنوان به او هاعملیات از یکی در که کردمی تعریف او
 از کیی ،روندمی ابوالفتح همراه برادر دو ،شدند تقسیم و رسیده موقعیت به وقتی
 در هدف کردن رصد برای نیز دیگر برادر نآ و ابوالفتح و نگهبان عنوان به هاآن

 روهاینی یعنی دشمن و رودمی خواب هاآن نگهبان ناگهان بودند، گرفته قرار سنگرها
 و کنندیم اسیر را هاآن و کرده استفاده نگهبان غفلت از پشت از( یکیتی) پیشمرگه

 !کنید؟می چکار اینجا که گویندمی برادران به
 رچیشکا ما و !آمدیم شکار برای گوید؛می یکیتی مرتد جواب در ابوالفتح جمال
 نیروی حال همین در و! قناصه؟ با شکار گویدمی ابوالفتح جواب در هم او !هستیم
 لحظه ینا در کنید حرکت جلو به و برخیزید جایتان از گویدمی برادران به پیشمرگه

 الفتحابو سر بر که مرتدی نآ و شودمی ورحمله مرتدها این از یکی به برادران از یکی
 فادهاست فرصت این از ابوالفتح و شودمی جلب هاآن طرف به هواسش لحظه یک است
 !بردمی هجوم او به و کرده

 و شده دره پایین به صخره باالی از پیشمرگه مرتد نآ پرتاب به موفق اولی برادر
 دره اخلد به پیشمرگه نیروی نآ کردنپرت به موفق دیگری میک از بعد هم ابوالفتح

 .کندمی واصل درک به را او و شودمی
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 زا شدن هول و شدن پرت هواس دلیل به نیز نگهبان برادر که: اینجاست جالب
 ! است کردهمی نگاه زده زل و نشسته فقط هارییگرد این اثنای در حادثه این

 ،دبو عراق و ایران مرزهای در برادر این انگیزخاطره هایعملیات از یکی واقعه این
 !خبریمبی ما ،بوده و داده انجام دیگر عملیات چند حاال

 جوانرود هایخیابان و کوچه و کردستان هایکوهستان و عراق و ایران مرزهای
 همه منطقه هایکوهرشته بزرگ هایصخره و بلوچستان کوهسارهای و هادشت و

 .دهدمی سلیمانی جمال هایشهامت و هارشادت به شهادت
 موزشآ پایگاه) معسکر وجود اهمیت به بردنپی دلیل به مدتی از بعد ابوالفتح

 اییج تا کرد بلوچستان معسکر یدوباره احیای برای جوش و جنب به شروع( نظامی
 به یماسال عراق دولت طرف از شده فرستاده ینماینده با را خود مالقات توانست که

 یهوعد و کرده برقرار «تعالی الله تقبله البغدادی عمر ابو امیرالمومنین» رهبری
 از را معسکر یدوباره احیای برای ابوالفتح شخص   به میاسال عراق دولت کمک
 .بگیرد میاسال عراق دولت ینماینده
 هب توکل با و افتاد راه به بلوچستان طرف به معسکر یدوباره احیای برای وی
 یهقض رفتن لو دلیل به زاهدان به نرسیده برادر این متاسفانه و کرد حرکت خدا

 و گرددیم اسیر ایران اطالعات مرتد نیروهای توسط ترتیب بدین و شودمی دستگیر
 .دیگرد ءابتال نیز اسارت سبب به معسکر در فعالیت و دعوت طوالنی مسیر این از بعد

 در او همکاران چون و کردند منتقل زاهدان اطالعات به را او مرتد ماموران
 اعتراف راءابوالب با ابوالفتح ارتباط به و بودند شده دستگیر بلوچستان و سیستان

 لکعبدالم جماعت امرای از یکی ایران نزد در ابوالبراء اینکه دلیل به و بودند کرده
 .پنداشتندمی گروه آن اعضای از نیز را ابوالفتح ،آمدمی حساب به ریگی
 فادهاست شکنجه و شتم و ضرب انواع از او از اعتراف گرفتن برای همین سببه ب
 دادندمی قرار شدید شتم و ضرب مورد و کردندمی آویزان را او وی: یگفته به د.کردن
 از عدب و کردند منتقل کرمانشاه اطالعات به را او شکنجه و بازجویی مدتی از بعد اما
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 اطالعات به را او طوالنی هایانفرادی و روانی و روحی هایعذاب هم باز و بازجویی
 قرار فرسا طاقت هایانفرادی و بازجویی مورد را او بازهم و کرده منتقل اوین 2۰۲
 در امنیتی و سیاسی هایزندانی جای که اوین ۸۱۰ بند به را او آن از بعد و دادندمی

 .کردند منتقل است اوین زندان
 ائیرج زندان به مدتی از بعد را او که بود نشده تمام مرتدین توسط او آزار و اذیت

 بود سیاسی و امنیتی هایزندانی مخصوص هم آن که دوازده سالن ۱ بند کرج شهر
 .دادند انتقال
 ریاست به هشت و بیست یشعبه ،انقالب کفری دادگاه در را او نیز آنجا در و
 عبدالملک با همکاری و محاربه اتهام به تهران در «ایمقیسه محمد» مرتد: قاضی  
 یریتعز حبس سال سیزده به منکر از نهی و معروف به امر یخودسرانه اعمال و ریگی

 .کردند محکوم شهر رجائی امنیتی فوق زندان به تبعید و
 از ار خود نیز او و بود السالم علیه یوسف یمدرسه ابوالفتح برای که زندان اما
 اهل هایزندانی شدنزیاد دلیل به میک از بعد دانست،می السالم علیه یوسف پیروان
 هعقید اهل برادران برای مخصوص را زندان از بند یک حکومت، توسط جهاد و توحید
 .کردند جدا

 یزندان را اشعقیده زندان، و ننشست جهاد و توحید سوی به دعوت از نیز آنجا در
 دین ویس به و برداشت قدم اهدافش پی در پوالدین یاراده و باال تیهم   با بلکه نکرد
 گفت: السالم علیه یوسف پیامبرش، و امام و معلم همچون و داد دعوت خدا

َبۡعُت وَ  َ ِ  ٱت  ن ن ُۡشرَِك ب
َ

ٓ أ ََٰق َوَيۡعُقوَب  َما َكاَن لََنا َٰهِيَم ِإَوۡسَح ََة َءابَآءِٓي إِبَۡر ِ ِمل  َ  ِمن ٱلل 
َٰلَِك ِمن فَۡضِل  ٖۚ َذ ِ َشۡىء  َ َاِس َعلَۡيَنا وََعلَى  ٱلل  ۡكَثَر  ٱلن 

َ
َ أ َِٰكن  َاِس َوَل ونَ  ٱلن   ٢٣لَا يَۡشُكُر

َِٰحَبِى  ََٰص ۡجنِ َي ِ ِم  ٱلس 
َ

ِقُوَن َخۡير  أ تََفر  ُ ۡرَباٞب م 
َ

ُ َءأ َ َِٰحدُ  ٱلل  ارُ  ٱۡلَو َ َما َتۡعُبُدوَن مِن  ٢٣ٱۡلَقه 
 ِ نَزَل  ۦٓ ُدونِه

َ
ٓ أ ا َ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم م 

َ
ٓ أ ۡيُتُموَها َ ۡسَماٗٓء َسم 

َ
ٓ أ ُ ٱإِل َا َ ٖۚ إِِن  لل  َٰنٍّ  ٱۡلُحۡكمُ بَِها ِمن ُسۡلَط
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َٰلَِك  ل َا َتۡعُبُدٓواْ إِل َآ إِي َاهُ  َذ
َ

َمَر أ
َ

ِ أ َ ينُ إِل َا لِل  ِ ِمُ  ٱلد  ۡكَثَر  ٱۡلَقي 
َ

َ أ َِٰكن  َاِس َوَل  ٢٤لَا َيۡعلَُمونَ  ٱلن 
  [04-93]يوسف: 
که  تیسما سزاوار ن یام، براکرده یرویپ یعقوبو اسحاق و  یمابراه یاکانمن یشو از ک»

 یشترب یکناز فضل الله بر ما و بر )همه( مردم است، و ل ینا یم،الله قرار ده یکرا شر یزیچ
 ایمعبودان پراکنده )متعدد( بهترند  یامن! آ یزندان یرفقا یا (23)گذارندیمردم شکر نم

را که خود و  ییهامگر نام پرستید،یرا( نم یزیالله )چ یشما به جا (23قهار؟) یکتایالله 
 ییها نازل نکرده است، فرمانروابر )اثبات( آن یلیدل یچالله ه ید،اها دادهبه آن تانیاکانن

، راست و استوار یناست د ینا ید،تنها از آن الله است، فرمان داده است که جز او را نپرست
 .(«24)دانندمیمردم ن یشترب یکنو ل

 را بودند زندان در که برادرانی از نفر ده ایران طاغوتی حکومت زمان، گذشت بعد
 که حابوالفت برای بود ایجرقه این و کرد اعدام ایران طاغوتی دولت با محاربه اتهام به
 و یند نصرت برای را فعالیتش جلوی تواندمین چیزی هیچ باشد صادق انسان اگر

 .بگیرد را خواهرانش و برادرانش
 نفس و کردمی تربیت را خودش و داده دلداری خودش به مدام افکار این با او
 انعم تواندمین نیز زندان بلند دیوارهای حتی فت:گمی مدام و نمودمی آماده را خود
 .دگرد جهاد و توحید نصرت از

 و داخل در برادرانش نصرت برای راهی کردن پیدا به کرد شروع زندان در لذا
 ار هاآن توانیمنمی امنیتی دالیل به که داد، انجام را کارها سرییک و زندان خارج
 .کنیم ذکر
 حب از چیزی هیچ هنوز و بود ایستاده خود عهد روی بر زندان در همچنان او
 و تطواغی شمشیر از و بود شده شدیدتر نآ آتش بلکه ،بود نشده کم دلش در جهاد

 راید:سمی زیبا چنین سلیمانی جمال امثال وصف در سعدی نداشت، هراسی مرتدین
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 زرش ریزی پای بر چو موحد
 زکس نباشد هراسش و امید

 

 سرش بر نهی هندی شمشیر چو 
 بس و توحید بنیاد است این بر
 

 که یمانتقا نه! بود شده مختلط جهاد و توحید با جمال قلب در نیز انتقام اینبار
 مه آن و اندکرده امر آن به رسولش و الله که میانتقا بلکه! باشد حرام و ناشرعی
 دینچن که رافضه، یعنی یهود گاننواده و حاقد کفار از مسلمانان عذاب و خون انتقام
 .کنندمی ظلم ایران مظلوم سنت اهل بر است سال

 از بیشتر ما .داد ادامه را خود جهادی هایفعالیت بود، زندان در که مدتی جمال
 را اهنآ توانیمنمی هایشفعالیت بودن فراوان وجود با امنیتی مسائل دلیل به این
 !کنیم بیان

 نگاه الله عذاب عنوان به را زندان -ایرانی ابوالفتح- سلیمانی جمال خالصه
 .ردکمی قلمداد تجربیاتش تکمیل برای ایمدرسه عنوان به را آن بلکه ،کردمین

 ظحاف یعنی دهد، جای اشسینه در کامل طور به را الله کتاب توانست او آنجا در
 مدت این در و کند حمل خود یحافظه و سینه در را قرآن آیات و شده قرآن کل

 .بیاموزد نیز را شرعی علوم از سری یک توانست
 یدتجد اشقبلی تجربیات و گذشته خطاهای و اشتباهات به تنسب زندان در او
 بررسی مورد دقیق صورت به را ودخ کار و نمود خود بر مالحظاتی و کرده حساب
 !کند پرهیز خطاها و اشتباهات آن از بعدی مراحل و آینده کارهای در تا داد قرار
 نیالعدنا محمد ابو مجاهد شیخ میاسال دولت سخنگوی توسط خالفت اعالم با او
 الله حفظه یبغداد ابوبکر) عواد ابن ابراهیم شیخ لمینسم خلیفه به ،تعالی الله تقبله

 .کرد خالفت طرف به دعوت و نصرت به شروع و داد بیعت( رعاه و
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 را میاعال گروه اولین همراه؛ تلفن بودنکم وجود با زندان داخل در توانست و
 میحا های ایرانی) اسم به کند ایجاد فیسبوک در وقت آن میاسال دولت نصرت برای

 .(اسالمی خالفت
 اخبار و هابیانه و هامقاله صحوات و سوء علمای شبهات رد و خالفت تایید در او
 مبحث این شرح به قادر این از بیشتر امنیتی مسائل بخاطر ما ولی داد نشر را زیادی

 گوید:می ها جمال وصف در زیبا چه صائب که باشد کفایت را او ولی نیستیم،
ت اهل  کنندمی سکندر سد در رخنه هم 

 

 انددندانه را فتح کلید دستان، سببک این
 

 و هاشکنجه تحمل و زندانش از سال پنج به نزدیک شدن متحمل از بعد جمال
 برای تومان، میلیون ۳۰۰ وثیقه با الله فضل به توانست زندان خاص هایعذاب

 .شود خارج زندان از مرخصی
 !بفرستی قفس از خارج مرخصی به است پرواز شوق در که را کبوتری که گویا
 گوید:می زیبا چه شاعر
 دشبن ز و نگردیم باز قفس کهنه زین

 

 یمبدید پرواز فرصت فلک سوی تا 
 

ر قلبش در جهاد و توحید حب همچنان که او  تعلقات از را خود توانست بود منو 
 چونهم و بزند آن محتوای و دنیا و مبلغ این به محکم پایی پشت و رهانیده دنیوی
 د:بو چنین حالش لسان. کند پرواز اراده و امید از پر ایسینه با آزاده کبوتر یک

 پدید عالی همت شد را هرکه
 دست داد همت ذره یک را هرکه
 است همت ها جهان ملک نقطه
 نیافت عالی همت که دلی هر

 پر تیز مرغی همچو آمد همت
 

 پدید شد حالی چیز، آن جست هرچه 
 پست ذره زان را خورشید او کرد
 است همت ها جان مرغ بال و پر

 نیافت حالی منتها بی ملکت
یر در زمان هر  تیزتر سر خود س 
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 داشت؛ هجرت خم   و پیچ پر راه که خطراتی تمام وجود با را خود هجرت بار او
 د،کرمی یاد کامل رنجر یک عنوان به او از ایران اطالعات که برادر این برای خاصتا  

 !بست بسیار همت با
 گردد بسته همت که کاری هر به

 

 گردد دسته گل بود، خاری اگر 
 

 الله رسول ندای به لبیک و او هجرت از جلوگیری برای نشد مانعی سختی این اما
 جهاد: به رفتن برای وسلم وآله علیه الله صلی

َها  ُ ي 
َ

أ ْ َءاَمُنواْ  ٱل َِذينَ َيَٰٓ ِ َولِلر َُسوِل إَِذا َدَعاُكۡم لَِما يُۡحيِيُكۡمُۖ وَ  ٱۡسَتِجيبُوا َ ْ ٱۡعلَُموٓ لِل   ا
 َ ن 

َ
َ أ َ ِ  ٱلَۡمۡرءِ يَُحوُل َبۡيَن  ٱلل  ن َهُ  ۦَوقَلۡبِه

َ
ونَ  ۥٓ َوأ  [ 20]األنفال:  ٢٢إِلَۡيهِ تُۡحَشُر

 هکیهنگام ید،)او( را اجابت کن یامبر! )دعوت( الله و پیداآورده یمانا کهیکسان یا»
الله  که یدو بدان بخشد،ی( می)و زندگ یاتکه شما را ح خواندیفرا م یزیچ یشما را به سو

 «.شد یداو محشور خواه ی( که به سویدو )بدان شود،یم یلشخص و قلب او حا یانم
 و شام طرف به هجرت برای عواد ابن ابراهیم مسلمین یخلیفه نفیر به او

 با و یقین و تهم   و تجربه از باریکوله با و افتاد راه به و گفت لبیک داراالسالم
 خالفت هایسرزمین راهی عالی تهم   با طاغوت، به کفر و قرآن از پر ایسینه
 .شد میاسال

ت    بگذرد فلک ز عالی هم 
 

 بگذرد ملک ز همت، به مرد، 
 

 خطرات متما گذاشتن سرپشت با سلیمانی جمال تعالی و سبحانه الله فضل به و
 تمکینش و تعز   الله-میاسال خالفت خاک به را خود توانست هجرت، راه در موجود
 فرماید:می زیبا چه سنایی برساند، -دهد

 او همت است عالی را هرکه
 

 او نعمت است شده عالم دو هر 
 

 هب اشقبلی دورات و بسیار اتتجربی بخاطر خالفت خاک به ورودش محض به او
 در که هاییبرنامه و فکر تمام که داشت آن بر سعی ابتدا همان در و نرفت معسکر
 .کند اجرا را بود کرده طراحی و ریزیبرنامه را آن زندان
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 به او کرد، فعالیت به شروع اهداف همین ساختن محقق برای و رو همین از پس
 انستتونمی گذشته در بودن ناشناس و میاسال دولت داخل در کمش یسابقه دلیل
 ودموج برادران تجربیات و سابقه از خاطر همین به برود، جلو مستقیم طور به خود
 برای را فارسی سلمان یکتیبه توانست طریق این از و کرد استفاده (سوریه) شام در

 .کند ایجاد ایرانی مهاجران
 دولت خارجی اطالعات سازمان به مدت این در که هاییبرنامه و هاطرح با او
 پی با آنجا در و شود سازمان این وارد توانست بود داده ارائه( خارجی امن) اسالم
 رد هافعالیت ولئمس را او ذکاوتش و هوش و تجربیات به میاسال دولت امراء بردن
 .کردند ایران داخل
 هالل رحمه تبریزی صائب مهاجر شاعر داشت، باالیی بسیار عزم و اراده و تهم   او
 :گویدمی همت اهل و جمال وصف در تعالی

 رسید توان دولت به بلند همت از
 تباس زده یفان عالم بر پا پشت من همت

 را فیل نمایند صید فیل به آری 
 مرا دآی اعتبار چشم به تا دنیا چیست

 الله قبلهت الفرقان ابومحمد شیخ نائب با کردن مالقات با توانست سلیمانی جمال
 را میرس اعالم یاجازه توانست الفرقان شیخ خود با آن بعد و -اعالم وزیر- تعالی
 (نهاوند و ناشر و اعماق) .بگیرد ایران برای
 یک بخاطر اما ،کرد شروع ایران داخل در عملیات انجام برای را هایشفعالیت او
 جو سود افراد آن از بعد و نشد موفق کار این در او کار در هاضعف و مشکالت سری

 مقام و اج هایشتوانایی دلیل به گذشته در ابوالفتح که آن خاطر به که طلبی قدرت و
 دادند قرار تهاجم و هجوم مورد را او و کرده استفاده فرصت این از بود گرفته را هانآ
 طرح به شروع بود آورده دست به ابوالفتح که هاییقدرت گرفتن برای که جایی تا

 و نکردند دریغ دروغی و تهمت هیچ از راه این در و کردند او براندازی برای اتهامات
 مدتی توانستند داشتند داخل درکه  خودشان مثل هاییدلمریض توسط که نفوذی با
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 راسخ میعز جمال که هیهات ولی کنند، منتقل زندان به را سلیمانی جمال ابوالفتح
 نکرد: منصرف راهش از را او کوردالن هایحسادت این و داشت بسیار ایاراده و

 درس کم آسیب که دار بلند همت
 

 بلند آشیان بود عقاب چون که را آن 
 

 برای ایرانی ابوالفتح مدت این در که امتیازاتی تمام هادلمریض و غالت آن
 ربخاط که فارسی میرس اعالم مانند: ؛کردند نابود را بود آورده دست به هاایرانی

 !شد نابود مصرف،بی غالت هایحماقت

 نیست مردان کار َتزویر و حیله و فریب
 کن فردا روز   فکر بیا تو من عزیز  

بر ز   همت و ک   کن دوری تو بیا غیبت و ت 
 غیبت کندنمی دانا آدم   زبان  
 است َحَسد و کینه گرفتار که کسی آن هر
 

 
 ستنی مسلمان کند مومن غیبت که کسی
تمان و َمکر جای دگر سرای در که  تنیس ک 

ر  نیست انسان کار کینه و َحَسد و تکبُّ
 نیست آسان گناه   مردم، غیبت   که چرا
 نیست درمان و َدوا حسادت درد برای

 
 هاماتات این که شدند متوجه هاآن ،امن زندان به ایرانی ابوالفتح انتقال از بعد اما
 شده طراحی او برای او هایرقیب توسط که هاییپاپوش و دروغ الإ نیست چیزی
 خرابکاری و تخریب جز مصرفی هیچ که غالتی خباثت جز نیست چیزی و است
 د:بو چنین گویا دل مریض خرابکاران از دسته آن به نیز ابوالفتح جواب !ندارند

 باش خوش کردی جواب مرا که گیرم
 شدی گالویز خودت با که روز آن      

 

 باش خوش کردی خراب و زدی تهمت 
 باش خوش کردی مجاب را آینه گر      

 

 از عدب ،کردند آزاد را او فورا خاطر همین به ابوالفتح گناهیبی شدن معلوم از بعد
 این در و کردند منتقل داخلی امن به خارجی امن از را جایگاهش ابوالفتح آزادی
 شیخ ندمان بزرگی نفرات با دوباره توانست و شد بیشتر نفوذش و هاشفعالیت مدت
 لفرقانا ابومحمد شیخ نائب فارس ابو شیخ و العدنانی محمد ابو شیخ نائب حمد ابو

 شمورد در هاحرف تمام ابوالفتح که بودند برده پی اینکه از بعد هاآن و کند دیدار
 لمشغو داخلی امن داخل در او ،دادند او به دیگری امتیازات است بوده بهتان و تهمت
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 قابل هایفعالیت نفوذی غالت   و خوارج آوری جمع و کردن نابود در و شد خدمت به
 شعر همچو خود با که انگار دهد؛ خیرش نیز خدا و باد خدا با او اجر داشت؛ توجهی

 گفت:می «الله رحمه شاعر انوری  »
 انار چو شکافته خواهم خوارج َسر
 گونآینه فعل صمصام خنجر زخم ز

 لب گشادم تو توحید به چو مهیمنا
 

 جوزق چون کفیده خواهم روافض دل 
 حدق خسته داده آب زهر ناوک تیر ز

 مغلق امگفته تو فضل هدایت شد از
 

ن   سر فرق   بر بود شمشیری سلیمانی جمال
 رب بود تیری نیز و خوارج، متعف 

 تیر راینقد که رفتپیش جایی تا خوارج علیه فعالیت در او روافض، فاسد هایسینه
 ایاعض از نفر چند که بود زده خوارج دل به را والسالم الصالة علیه مصطفی تسن  

 و ودهب رفته اشخانه جلوی دست به سالح و پوشیده صورتی و نقاب با نفوذی غالت
 «!کنیممی واصلش درک به را جمال شاءالله ان» بودند: گفته اشخانواده به

 و پست و رذل و شدند نابود خوارج متعال، پروردگار فضل از که لله الحمد اما
 سنایی رفتند، تاریخ دانزباله به روافض که همانطور رفتند، تاریخ دانزباله به حقیر
 سراید:می زیبا چه

 ملعون و خوارج باشد هرکه
 

 خون بریزی کش آنست واجب 
 

 گیریپی حال در بزرگ امرای از یکی با دوباره دیدار با ابوالفتح وقایع این از بعد
 اعالم تا کردمی تالش و بود ایران یساحه برای گذشته امتیازات آوری دست به برای

 ایرانی مجاهدان به را هاآن دوباره و بگیرد بازپس را ایران مورد در خارجی امن و
 بشنصی شهادت الله که بود احیان همین در کند، فعالیت زمینه این در و بگرداند

 به الله باذن آزاده کبوتر این و رسید خود آرزوی به ۴۱۸۲ سال االول ربیع در و کرد
 جنات در نیز اآلن الله باذن و شتافت اعلی رفیق سوی به و کشید پر بهشت سوی
 ،ونراجع لیهإ ناإو لله ناإو حسیبه والله كذلك نحسبه است، پرواز حال در العالمین رب
 طاهرش جسد و کند اصحابش و برادران برای نوری را خونش و قبول را شهادتش الله
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 ننگی و عار یلکه را خونش نیز و نماید جهاد و توحید اهل برای نورانی شمعی را
 و کند نابود را آنان الله صحوات، و خوارج و روافض و هاصلیبی پیشانی بر کند

 .العالمین رب والحمدلله سازد مهزوم هرجایی در را سنت اهل دشمنان
 َكذا َفلَیِجلَّ الَخطُب َولَیفَدِح األَمُر 

د   َیِت اآلماُل َبعَد ُمَحمَّ  ُتُوفِّ

 َوما كاَن إِّلا ماَل َمن َقلَّ ماُلهُ 

هِ   َوما كاَن َیدري ُمجَتدي جوِد َكفِّ

 الَلِه َمن ُعطَِّلت َلهُ َأّل في َسبیِل 

 َفتًى ُكلَّما فاَضت ُعیوُن َقبیَلة  

 َفتًى ماَت َبیَن الَضرِب َوالَطعِن میَتةً 

 َوما ماَت َحتاى ماَت َمضِرُب َسیِفهِ 

هُ   َوَقد كاَن َفوُت الَموِت َسهاًل َفَردَّ

 َوَنفٌس َتعاُف العاَر َحتاى َكَأنَّهُ 

 هُ َفَأثَبَت في ُمسَتنَقِع الَموِت ِرجلَ 

 َغدا َغدَوًة َوالَحمُد َنسُج ِردائِهِ 

 َتَرداى ثِیاَب الَموِت ُحمرًا َفما َأتى

 َكَأنَّ َبني َنبهاَن َیوَم َوفاتِهِ 

ى بِِه الُعلى وَن َعن ثاو  ُتَعزا  ُیَعزَّ

 َوَأناى َلُهم َصبٌر َعَلیِه َوَقد َمضى

 َفتًى كاَن َعذَب الروِح ّل ِمن َغضاَضة  

 یُل َوهَو ِحمًى َلهاَفتًى َسَلَبتُه الخَ 

 َوَقد كاَنِت البیُض الَمآثیُر في الَوغى

 َیِفض ماُؤها ُعذرُ  َفَلیَس لَِعین  َلم 

 َوَأصَبَح في ُشغل  َعِن الَسَفِر الَسفُر 

 َوُذخرًا لَِمن َأمسى َوَلیَس َلُه ُذخُر 

 إِذا ما اِسَتَهلَّت َأنَُّه ُخلَِق الُعسرُ 

 فِجاُج َسبیِل الَلِه َواِنَثَغَر الَثغرُ 

 َدمًا َضِحَكت َعنُه األَحادیُث َوالِذكرُ 

  ُه النَصرُ َتقوُم َمقاَم النَصِر إِذ فاتَ 

 ِمَن الَضرِب َواِعَتلَّت َعَلیِه الَقنا الُسمُر 

 إَِلیِه الِحفاُظ الُمرُّ َوالُخُلُق الَوعرُ 

 ُهَو الُكفُر َیوَم الَروِع َأو دوَنُه الُكفرُ 

 َوقاَل َلها ِمن َتحِت َأخُمِصِك الَحشُر 

 َفَلم َینَصِرف إِّلا َوَأكفاُنُه األَجُر 

 ِمن ُسنُدس  ُخضُر َلها الَلیُل إِّلا َوهَي 

 َخرَّ ِمن َبینِها الَبدرُ 
 
 ُنجوُم َسماء

 َوَیبكي َعَلیِه الجوُد َوالَبأُس َوالِشعرُ 

 إِلى الَموِت َحتاى اِسُتشِهدا ُهَو َوالَصبُر 

 َوَلكِنَّ كِبرًا َأن ُیقاَل بِِه كِبرُ 

تُه ناُر الَحرِب َوهَو َلها َجمُر   َوَبزَّ

 ِه ُبترُ َبواتَِر َفهَي اآلَن ِمن َبعدِ 
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داً   َأِمن َبعِد َطيِّ الحاِدثاِت ُمَحمَّ

ت ُأصوُلها  إِذا َشَجراُت الُعرِف ُجذَّ

 َلئِن ُأبِغَض الَدهُر الَخؤوُن لَِفقِدهِ 

اُمُه بِهِ   َلئِن َغَدَرت في الَروِع َأیا

 ٌئ َلئِن ُألبَِست فیِه الُمصیَبَة َطیِّ 

 َكَذلَِك ما َننَفكُّ َنفِقُد هالِكاً 

 َسقى الَغیُث َغیثًا واَرِت األَرُض 

 َوَكیَف اِحتِمالي لِلَسحاِب َصنیَعةً 

 َمضى طاِهَر األَثواِب َلم َتبَق َروَضةٌ 

 َثوى في الَثرى َمن كاَن َیحیا بِِه الَثرى

 َعَلیَك َسالُم الَلِه َوقفًا َفإِنَّني

 

 

 َیكوُن أِلَثواِب النَدى َأَبدًا َنشرُ 

 َففي َأيِّ َفرع  یوَجُد الَوَرُق النَضُر 

ن ُیَحبُّ َلُه الَدهرُ   َلَعهدي بِِه ِممَّ

اُم شیَمُتها الَغدرُ   َلما زاَلِت األَیا

َیت ِمنها َتمیٌم َوّل َبكرُ   َلما ُعرِّ

 ُیشاِرُكنا في َفقِدِه الَبدُو َوالَحضرُ 

 إِن َلم َیُكن فیِه َسحاٌب َوّل َقطرُ َشخَصُه وَ 

 بِإِسقائِها َقبرًا َوفي َلحِدِه الَبحرُ 

 َغداَة َثوى إِّلا اِشَتَهت َأنَّها َقبُر 

 َوَیغُمُر َصرَف الَدهِر نائُِلُه الَغمرُ 

 َرَأیُت الَكریَم الُحرَّ َلیَس َلُه ُعمرُ 
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ب فداکار، مجاهد تالش، پر داعی دلسوز، برادر از عکسی  

ب، مدر   ابوالفتح مجَر 
 .العلیین فی الله تقبله ، جمال سلیمانیایرانی


